VERITAS ®

j

L

1

LT

Naudojimo instrukcija

4&Ail

ROCKMUUSIКA

LEGEND

ai

Janis Joplin oli festivalide Ыuesrocki kuningannaks, kes as
tus rahva ette Woodstocki festivalil. Janis оп inspireerinud
Lugematul hulgal inimesi kuni tanaseni. Oma Lihtsuse ja ot
sekohese valjenduslaadiga saavutas ta edu ja vбitis miljoni
te sudamed. Samuti arendas ta valja omaenda
riietumisstiili, mis peegeldas taielikult tema isiksust ja
mida kopeeris Lugematul hulgal naisi: kergelt manguline
ja ometigi jбuline - tapselt nagu meie VERITAS Janis.

Gerbiamas kliente
Sveikiname Jus įsigijus siuvimo mašiną. Jūs nusipirkote kokybišką produktą, kuris buvo
gamintas labai kruopščiai, ir, jei ja bus teisingai rūpinamasi, ji tarnaus daugelį metų.
Prieš pirmą kartą naudojantis mašina, prašome atidžiai perskaityti naudotojo vadovą,
ypatingai dėmesį atkreipkite į saugumo rekomendacijas. Asmenys neperskaitę šio
vadovo prietaisu naudotis neturėtų.
Šiame vadove rasite viską, ką reikia žinoti apie šią siuvimo mašiną. Jei vis tik liktų
neatsakytų klausimų, mielai prašome kreiptis į platintoją.

Linkime jums daug malonumo ir sėkmės siuvant!

Mašina, jos priežiūra ir klientų aptarnavima
Nemokamas
klientų aptarnavimo numeris: 00800 333 00 777

service-est@veritas-sewing.com

Paslaugų centro adresas:

Veritas Service Center
c/o Teknihall GmbH
Breitefeld 15
DE-64839 Mnster
GERMANY
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Svarbios saugumo rekomendacijos:

Naudodamiesi elektriniu prietaisu, visada laikykitės saugumo reikalavimų. Prieš naudodamiesi šia siuvimo
mašina atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir neišmeskite šio vadovo, kad galėtumėte pasinaudoti juo ir
ateityje.
PAVOJUS - norint sumažinti elektros smūgio riziką:
1. Niekada nepaliktite įjungtos siuvimo maš inos be priežiūros.
2. Baigę naudotis arba prieš valydami prietaisą būtinai atjunkite maitinimą.
ĮSPĖJIMAS - Kad išvengtumėte nudegimų, ugnies, elektros smūgio ar sužalojimų:
1. Prieš naudodamiesi mašina atidžiai perskaitykite instrukciją.
2. Laikykite šį vadovą tinkamoje vietoje, šalia mašinos ir , jei perduodate mašiną trečiajai šaliai, perduokite
kartu ir vadovą.
3. Mašiną laikykite sausoje vietoje.
4. Neleiskite, be priežiūros, naudotis mašina vaikams ir pagyvenusiems žmonėms, nes jie gali nepajėgti
įvertinti rizikos.
5. Vaikai nuo 8 metų ir vyresni bei asmenys, kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra sutrikusios, arba
kuriems trūksta patirties ir žinių, šiuo prietaisu gali naudotis jie yra saugiai prižiūrimi arba supažindinti su
prietaiso naudojimu ir supranta galimus pavojus.
6. Vaikai neturėtų žaisti su prietaisu.
7. Be suaugusiųjų priežiūros vaikai neturėtų prietaiso valyti ir vykdyti jo techninę priežiūrą.
8. Ruošdamiesi darbui (keisdami adatą, verdami siūlus į mašiną, keisdami poraštę ir tt). mašiną visada
išjunkite .
9. Visada atjunkite maitinimą, jei atliksite techninę priežiūrą (tepimas, valymas).
10.Visada atjunkite maitinimą, jei paliksite prietaisą be priežiūros, kad nesusižeistumėte mašinai netyčia
įsijungus.
2

11. Nenaudokite mašinos, jei ji šlapia arba yra drėgnoje aplinkoje.
12. Išjungdami mašiną, niekada netraukite už laido, išjunkite laikydami už kištuko.
13. Jei LED lemputė sugadinta arba pažeista, tam, kad būtų išvengta pavojaus, ją pakeisti turi gamintojas,
aptarnavimo centro darbuotojas arba kitas kvalifikuotas asmuo.
14. Niekada nieko nedėkite ant pedalo.
15. Niekada nenaudokite įrenginio, jei oro ventiliacija yra užblokuota, prižiūrėkite, kad mašinos ir pedalo
ventiliacija nepridulkėtų, nebūtų atliekų.
16.Mašinai tinka tik šie pedalai: FC-2902C, FC-2902D (220-240V) / 4C-316B (110-125V) / 4C-326C (127V) /
4C-326C (220V) / 4C-326G (230V) / 4C-336G (240V) / 4C-336G (220-240V).
17. Kojinio pedalo laido keisti negalima. Jei laidas pažeistas pedalą reikia pakeisti.
18. Garso lygis normaliame veikime yra mažesnis nei 75 dB (A).
19. Elektrinius prietaisus išmeskite buitinės tecnikos surinkimo punktuose.
20. Susisiekite su savivaldybe, kad sužinotumėte kur tokie punktai yra.
21. Jei elektriniai prietaisai išmetami sąvartynuose, kenksmingos medžiagos gali ištekėti į požeminį vandenį ir
patekti į maisto grandinę, pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai.
22. Įsigyjant naują prietaisą, mažmenininkas teisiškai privalo senąjį prietaisą paimti šalinimui nemokamai .
23. Prietaisu neturėtų naudotis asmenys (įskaitant vaikus) , kurių fizinės, jutimo ar psichinės galimybės yra
sutrikusios, arba kuriems trūksta patirties ir žinių, nebent jie yra saugiai prižiūrimi arba supažindinti su
prietaiso naudojimu. (Už Europos ribų)
24. Prižiūrėkite, kad vaikai nežaistų su prietaisu.

Saugokite šią instrukciją

Ši siuvimo mašina skirta tik buitiniam naudojimui.
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Mašinos dalys
7

1.Siūlų įtempimo diskas
2. Siūlų įsisavinimo lygis
3. Siūlų pjoviklis
4. Kojinis pedalas
5. Adatos plokštė
6. Siuvimo stalas ir priedų dėžė
7. Modelio jungtukas
8. Siūlai
9. Ritės stabdiklis
10. Atbulinio siuvimo svirtis

1
2

8

9

3
4
5

6

5
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Mašinos dalys

11. Rankena

11

12. Ritės strypas
13. Ritės velenas

17

14. Rankinis ratas

12

15. Maitinimo jungtukas

13

16. Maitinimo laido jungtis
17. Siūlo įvėrimas

14

18. Virš utinio siūlo įvėrimas
19. Kojinis pedalas ir maitinimo laidas

18

15
16

19

6

LT Nuimamos prailginimo lentelės įdėjimas į
siuvimo stalą
Laikykite nuimamą prailginimo lentelę horizontaliai ir
stumkite ją rodyklės nurodyta kryptimi. (1)
Prailginimo lentelė gali būti naudojama kaip priedų dėžė.

A

1

Norėdami atidaryti, pasukite dangtelį, kaip parodyta. (2).

2
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LT Mašinos prijungimas prie maitinimo šaltinio
1

Mašiną prie maitinimo šaltinio junkite taip, kaip parodyta.
(1)
Apšvietimas
Norėdami įjungti šviesą paspauskite pagrindinį jungtuką
(A), į padėtį "I".
A

Kojinis pedalas
Kojinis pedalas reguliuoja siuvimo greitį. (2)

Dėmesio:
Kai mašina nenaudojama visada ištraukite laidą iš
maitinimo šaltinio. Jei kyla abejonių, kaip prijungti
mašiną
prie maitinimo šaltinio, kreipkitės į kvalifikuotą
elektriką.
Dviejų pakopų prispaudimo pėdelės pakėlėjas
Kad būtų lengiau darbti, kai siuvate kelis sluoksnius 
arba storus audinius, spaudimo pėdelę galite pakelti
antrą lygį (A).

2
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LT Dviejų pakopų prispaudimo pėdelės pakėlėjas
Kad būtų lengiau darbti, kai siuvate kelis sluoksnius
arba storus audinius, spaudimo pėdelę galite pakelti
antrą lygį (A).

A
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LT Pooli
Priedai laikomi jiems skirtoje vietoje.

1
a

b

006806008

Standartiniai priedai (1)

a. Universali pėdelė
b. Pėdelė užtrauktukams įsiūti
c. Pėdelė sagoms įsiūti
d. Įrankis skirtas patogiam ir greitam siūlių ar
siūlės dalies ardymui / šepetys
e. Adatų rinkinys
f. Ritės (3 vnt.)
g. L-atsuktuvas
h. Plokštelė adymui
i. Ritės strypas (2 vnt.)

006909008

006905008

f

e

d

c

h

g

i

Pasirenkami priedai (2)
(Šie priedai neparduodaimi kartu su maš ina, tačiau juos
galima įsigyti atskirai iš vietinio platintojo.)

2

j

006804008

n

006812008

k

006803008

o

l

006800008

m

j. Pėdelė dygsniavimui
k. Overlokinė (apmėtymo) pėdelė
l. Apsiuvimo pėdelė
m.Pėdelė adymui ir siuvinėjimui
n. Pėdelė paslėptai siūlei
o. Pėdelė sagoms įsiūti
p. Apsiuvimas/ dygsniavimas

006016008

p

006914008
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LT Ritės apvyniojimas
a- Ritės strypas
Uždėkite siūlus ir ritės laikiklį ant ritės kaiščio. (1, 2)
Siūlų apvyniojimas
Vyniokite siūlus pagal laikrodžio rodyklę aplink
spyruoklinio tempimo diską. (3)
Užvyniokite siūlus kaip parodyta ir užmaukite ant
veleno.
Pastumkite ritės veleną į dešinę.
Laikykite siūlo galą.
Spauskite kojinį pedalą. (4)
Po kelių apsisukimų pedalą atleiskite. Paleiskite siūlą ir
nukirpkite kuo arčiau ritės. Paspauskite pedalą dar
kartą. Kai ritė pilna, ji sukasi lėtai. Atleiskite pedalą ir
nukirpkite siūlą.
Pastumkite ritės veleną į kairę ir nuimkite. (5)

a

2

1

3

Dėmesio:
Kai ritės velenas yra "ritės apvijimo" padėtyje,
mašina nesiuva ir rankinis ratas nesisuka.
Norėdami pradėti siūti ritės veleną pastumkite
į kairę (siuvimo padėtis).

11

LT Ritės įdėjimas
Dėmesio:
išjunkite maitinimo jungtuką ("O").

1

Dedant ritę adata turi būti visiškai pakelta.
1. Atidarykite dangtį.
2. Viena ranka laikykite šaudyklę. Įstatykite ritę taip,
kad siūlas eitų pagal laikrodžio rodyklę (žr.
rodyklę).
3. Įstatykite siūlą po tempimo spyruokle.
4. Laikykite šaudyklę už velkės

2

5. Įdėkite ją į šaudyklės skyrių.

3

4

5
1
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LT Siūlo įtempimas

4

1

Viršutinio siūlo įtempimas (1)
Pagrindiniai viršutinio siūlo įtempimo nustatymai: "4".
Norėdami padidinti įtempimą, pasukite rankenėlę į kitą
aukštesnį skaičių. Norėdami sumažinti įtempimą, pasukite
rankenėlę į kitą mažesnį skaičių.
4

A. Normalus įtempimas
B. Viršutinio siūlo įtempimas per silpnas
C. Viršutinio siūlo įtempimas per stiprus
Apatinio siūlo įtempimas (2)
Norėdami patikrinti siūlo įtempimą, piltuvėlis dedamas į
spyglių korpusą. Vėliavėlių korpusas ir griebtuvas yra
pakabintas iki sriegio galo.
Jei įtempimas yra teisingas, švelniai pasisukus siūlas
atsipalaiduoja maždaug nuo 5 iki 10 cm, ir po to lieka
kabėti.
Jei šaudyklė išsivyniojo, įtempimas per silpnas. Jei
įtempimas per stiprus, ji vyniojasi sunkiai, arba iš viso
nesivynioja.

2

A

B

C
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LT Apatinio siūlo įtempimas
Pastaba:

a

norint užtikrinti saugumą, prieš veriant siūlus, primygtinai
rekomenduojama išjungti maitinimą.

a. Ritės strypas

1

4

1. Pradėkite, pakeldami adatą iki aukščiausio taško, tada
rankinį ratą sukite prieš laikrodžio rodyklę, kol adata
šiek tiek pradės nusileisti. Pakelkite spaustuką, kad
atlaisvintumėte įtempimo diskus.
Uždėkite siūlus ant ritės strypo.
2. Ištraukite siūlą per prie viršutinio siūlo kreiptuvo.
3. Siūlo įtempimo būdas pravedant siūlą žemyn į dešinę
ir į kairę. Proceso metu patogu laikyti siūlą tarp ritės ir
siūlų.
4. Šio judesio viršuje praveskite siūla iš dešinės į kairę per
kilpą ir po to į apačią.
5. Dabar praveskite siūlą už plonosios vielos kilpą, o tada
iki adatos, į kurią norite įverti, iš priekio į nugarą.
6. Perverkite apie 10-15 cm siūlo gale per adatos akį.
Nukirpkite siūlą pridedamu siūlų kirpimo įrankiu.

3

2

5

6
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DELTTE Ritės siūlo pakėlimas
Laikykite viršutinį siūlą kaire ranka. Pasukite rankinį ratą
(1) link savęs (prieš laikrodžio rodyklę) nuleisdami, po to
pakeldami adatą.
Pastaba:
Jei sunku pakelti ritės siūlą, patikrinkite, ar siūlas
neįstrigo už dangčio arba siuvimo stalo.

Švelniai traukite viršutinį siūlą, kad įvertumėte ritės siūlą
į adatos akį. (2)
Padėkite abu siūlus po nugaros po pėdelės paspaudėju.
(3)

1

2

3
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LT Tiesus siuvimas
Norėdami pasirinkti dygsnį, tiesiog pasukite
dygsnio pasirinkimo ratuką.
Dygsnio pasirinkimo ratukas galima sukti bet
kuria kryptimi.
Siuvimas tiesiu dygsniu
Pasukite dygsnio pasirinkimo ratuką taip, kad
rodyklė būtų nustatyta į tiesaus dygsnio padėtį.
Apskritai, kuo storesnis yra audinys, siūlas ir
adata, tuo ilgesnio dygsnio reikia.

Mustrite valimise lüliti

Tagurpidiõmblemise
hoob

Mudel

Pastaba:
Pasirinkite dygsnį " ", kad tiksliai
sureguliuotumėte tiesaus dygsnio ilgį."
Zigzaginis dygsnis
Pasukite dygsnio parinkimo ratuką į " ".

õmblused

1 Lüliti
(6 pistet)

2 Lüliti
(9 pistet)
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LT Siuvimas atbuliniu dygsniu
Norėdami pradėti siūti atbuliniu dygsniu, paspauskite
atbulinio dygsnio svirtį (A).
Siūkite keletą atbulinių dygsniu. Atleiskite svirtį ir mašina
vėl paradės siūti į priekį. (1)

A

1

Darbo paėmimas
Pasukite rankinį ratą link savęs (prieš laikrodžio rodyklę),
kad siūlas pasikeltų
į aukščiausią padėtį, pakelkite
spaustuką ir ištraukite darbą iš po adatos ir prispaudimo
pėdos. (2)

2

B

Siūlo nukirpimas
Ištraukite iš po paspaudimo pėdelės. Praveskite siūlus ido
plokštės šono ir į sriegimo pjoviklį (B).Nukirpkite siūlus. (3)

3
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LT 3 žingsnių zigzaginis dygsnis
PiNustatykite mašiną kaip parodyta.
Pasukite dygsnio parinkimo ratuką į "

".

Kad dygsniai būtų labai trumpi galima sutrumpintį siūlės
ilgį.
Jei reikia pataisyti, patartina naudoti pagrindo audinio
gabaliuką. Dygsnio tankis gali būti keičiamas reguliuojant
dygsnio ilgį. Pirmiausia siūkite per centrą ir tada apsiūkite
iš abiejų pusių. Priklausomai nuo audinio tipo ir žalos,
siūkite nuo 3 iki 5 eilučių.
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LT Paslėptas dygsnis
Paslėptas dygsnis tiesiems audiniams
Paslėptas dygsnis/ apatiniam trikotažui.
Pastaba:
Norint siūti paslėptu dygsniu reikia įgūdžių. Pirmiausia
visada pasibandykite.
Paslėptas dygsnis:
Pasukite iki pageidaujamo pločio ir paspauskite. Sulenkite
(kaip parodyta 1 pav.) Dešinėje audinio pusės pusėje, o
viršutinė briaunos pusė yra apie 7 mm (1/4“) dešinėje
sulankstyto audinio pusėje.
Pradėkite lėtai siūti, įsitikinkite, kad adata šiek tiek paliečia
sulenktą viršūnę, kad sugautumėte vieną ar du audinio
siūlus. (2)
1

2

Baigus apsiuvimą audinius atlenkite ir paspauskite.
Moteriško apatinio trikotažo dygsnis:
Pasukite aukštį iki pageidaujamo pločio ir paspauskite.
Pridėkite audinio dešinėje pusėje aukštyn su krašto į
kairę. Pradėkite siuvimą, kad adata pasisuktų iš kairiojo
audinio krašto ir suformuotų mažą kilputę. Įtempimo
padidinimas, gilesnę kilputę.
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Siuvimas apsiuvimo pėdele

* Apsiuvimo pėdelė yra neprivalomas priedas,
neparduodamas kartu su mašina.
Ploniems ir permatomiems audiniams
Nustatykite mašiną kaip parodyta "
"
Užlenkite audinio kraštą. Pradžioje pasukite po kraštu
dvigubai apie 3 mm (1/8 ") ir apsiūkite 4-5 dygsnius, kad
būtų užtikrinta. Tvirtai patraukite siūlą į nugarą. Įdėkite
adatą į audinį, pakelkite spaustuką Ir nukreipkite juostelę į
slinkties pėdą (1).
Švelniai traukite audinio kraštą į save ir nuleiskite
spaustuką. Pradėkite siuvimą, nukreipdami audinį į
slinkties klavišą laikydami jį vertikaliai ir šiek tiek į kairę.
(2)

1

2
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LT Aplikacija
Pasukite dygsnio pasirinkimo ratuką į mažą zigzago plotį.
-Iškirpkite aplikaciją ir pridaigstykite ją prie audinio.
-Siūkite lėtai palei aplikacijos kraštą.
-Apkarpykite medžiagos perteklių. Atsargiai, nenupjaukite
siūlių.
-Nuimkite dygsniavimą.
-Suriškite viršutinį ir apatinį siūlą , kad neirtų.

21

LT

Monogramavimas

Nustatykite mašiną kaip parodyta aukščiau.
Nuimkite spaustuką ir spaustuko laikiklį.
Įdėkite adymo plokštelę.
Prieš pradėdami siuvinėti, pastumkite spaustuką žemyn.
Nustatykite dygsnio plotį pagal raidžių arba piešinio dydį.
Pasirengimas monogramavimui ir siuvinėjimui
Nupieškite norimą raidę ar piešinį dešinėje audinio pusėje.
Įtempkite audinį tarp siuvinėjimo lankų kiek įmanoma
tvirčiau.
Padėkite audinį po adata. Įsitikinkite, kad prispaudimo pėdos
strypas yra žemiausioje padėtyje.
Pasukite ratuką link savęs, kad apatinis siūlas pereitų per
audinį. Iš pradžių siūkite keletą tvirtinimo siūlių.
Laikykite lanką abiejų rankų nykščiais ir pečiais, tuo pat
metu spausdami medžiagą viduriniais ir trečiaisiais pirštais,
o mažąjį pirštą laikykite išorėje.
* Siuvinėjimo lankai prie mašinos nepridedami.

1
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LT 4-ių žingsnių sagos prsiuvimas
Pasiruošimas
Nuimkite universalią pėdelę ir uždėkite pėdelę sagoms.
"Išmatuokite sagos skersmenį ir storį ir pritvirtinkite 0,3 cm
(1/8 "") kamščius, kad gautumėte tinkamą sagos skylės
ilgį; pažymėkite skylės dydį ant audinio (a).
Padėkite audinį po pėdele, kad sagos skylės atitiktų
pradinį ženklinimą ant audinio. Nuleiskite pėdelę, taip kad
sagos skylių centras pažymėtas ant audinio, atitiktų abu
pėdelės (b) centrą.

a

b

c

Pastaba:
Tankis skiriasi pagal audinį. Visada pirmiausia
pasibandykite ant tokio audinio ant kurio norite prisiūti
sagą.

d

Vadovaukitės 4 žingsnių seką, pereidami nuo vieno
žingsnio į kitą, naudodami dygsnio pasirinkimo ratuką.
Pereidami nuo žingsnio į žingsnį per siuvimo procesą,
įsitikinkite, kad adata yra pakelta prieš pasukdami dygsnio
pasirinkimo ratuką į kitą žingsnį. Žingsniuose (b) ir (d)
būkite atsargūs, nepadarykite per daug siūlių. Naudokitės
siūlių nukirpimo įrankiu nupjaukite abu galus.
Patarimai:
Šiek tiek sumažinus viršutinio siūlo įtempimą, rezultatai
bus geresni.
Naudokite stabilizatorių, ploniems ir tiesiems audiniams.
Mezginiam ir tiesiems audiniams ptartina naudoti storus
siūlus . Zig-zag turi siūti storu siūlu. (5)
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LT Sagų prisiuvimas
Įdėkite adymo plokštelę. (1)
Nustatykite mašiną kaip parodyta.
Padėkite darbą po pėdele.
norimoje vietoje ir nuleiskite pėdelę.
Pasukite dygsnio nustatymo ratelį ant zigzaginio dygsnio,
kuris turėtų atitikti atstumą tarp dviejų sagos skylių.
Pasukite rankinį ratą link savęs, kad patikrintumėte, kad
adata įeina į dešinę ir į kairę sagos skylę, neliesdami
sagos. Lėtai siūkite sagą maždaug 10 dygsnių. (2)
Nuvarykite siūlo galus į nugarinę dalį, tada suriškite.
Jei reikia strypo, uždėkite adymo adatą sagos viršuje ir
siūkite. (3)

1

Jei saga su keturiomis skylėmis, pirmiausia siūkite
priekines.

2

3
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LT Užtrauktukai
Nustatykite mašiną kaip parodyta.
Užtrauktukų pėdelės gali būti įdedamos į dešinę arba į
kairę, priklausomai nuo to, kuria pėdos puse ketinate siūti.
(1)
Norėdami siūti, nuleiskite adatą į audinį, pakelkite
spaustuką ir stumkite užtrauktuką po juo. Nuleiskite
pėdelę ir siūkite toliau.
Taip pat galima siūti į ilgį, kad susidarytų "laidas". (2)
Pasirinkite dygsnį "
", kad tiksliai sureguliuotumėte
tiesaus dygsnio ilgį.

1

2

3
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LT Adymas
* Adymo/siuvinėjimo pėdelė yra neprivalomas priedas,
kuris neparduodamas kartu su jūsų įrenginiu.
Nustatykite mašiną kaip parodyta (1) "
".
Įdėkite adymo plokštelę. (2)
Nuimkite spaustuką. (3)
Pritvirtinkite adymo/siuvinėjimo pėdelę prie stovo. Svirtis
(a) turi būti už adatos spaustuko varžto (b). Prispauskite
adymo /siuvinėjimo pėdelę tvirtai iš nugaros su
rodomuoju pirštu ir priveržkite varžtą (c). (4)
Pirmiausia apsukite apačioje esančios skylės kraštą (kad
užsifiksuotumėte siūlus). (5)
Pirmoji eilutė: visada dirbkite iš kairės į dešinę. Pasukite
darbus 1/4 ir apsiūkite.
Lengvesniam siuvimui ir geresniems rezultatams
rekomenduojamas adymo žiedas. Tada ištraukite
dygsniavimą.

1

2

a
b
c

3

4
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LT Prispaudimo pėdelės keitimas
Dėmesio:
Prieš atlikdami bet kurią iš aukščiau minėtų
operacijų, išjunkite maitinimo jungtuką ("O")!

a

Prispaudimo pėdelės nuėmimas
Pakelkite spaustuką, naudodamiesi svirtimi.
Pakelkite svirtį (e) ir pėdelė atsijungs. (1)^

c
c

b

e

d

1

Prispaudimo pėdelės įdėjimas
Nuleiskite spaustuko kojelę (b), naudodamiesi
spaustuko pedalais, kol išjungimas (c) bus tiesiai virš
kaiščio (d). (2) Prispaudimo pėdelė (f) įsijungia
automatiškai.

e

2

Prispaudimo pėdelės koto uždėjimas ir nuėmimas
Pakelkite prispaudimo pėdelės skląstį, naudodamiesi
svirtimi.
Spausdintuvo koto (b) nuėmimas ir pritvirtinimas, kaip
parodyta. (3)

a

g

Kampo /užlenkimo kreipiklio įdėjimas
Įdėkite kampo/ užlenkimo kreipiklį (g) į angą, kaip
parodyta iliustracijoje. Pakoreguokite, jei reikia,
pleištiniams siūleliams ir t.t. (4).

b
3

4
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LT EDL Adata / audinys / siūlo apmetimas
Adatos, audinio, siūlų pasirinkimo vadovas
AUDINIAI

ADATOS DYDIS

9-11(65-75)

SIÜLAI

Lengvi audiniai - ploni medvilniniai audiniai, voile, serge, šilkas, muslinas, Qiana,
blokiniai, medvilniniai trikotažai, trikotažas, megztiniai, krepai, austi poliesteriai,
marškiniai ir palaidinukių audiniai.

Ploni siūlai: medvilnė, nailonas ar
poliesteris.

12(80)

Vidutinio storio audiniai - medvilnė, atlasas, kettleclote, kiltas, dvigubi
mezginiai, lengva vilna.

14(90)

Vidutinio storio audiniai - medvilnė, vilnoniai, sunkesni megztiniai, medvilniniai
audiniai, dzinsai.

16(100)

Stori audiniai, vilnoniai, lauko palapinės, džinsai, apmušimo medžiaga (nuo
šviesaus iki vidutinio).

Dauguma siūlomų siūlų yra vidutinio
dydžio ir tinka šioms medžiagoms ir adatų
dydžiui. Geriausiems rezultatams pasiekti
naudokite poliesterinius siūlus sintetiniams
audiniams ir medvilnei. Visada naudokite
tą patį siūlą viršuje ir apačioje.

18(110)

Sunkūs vilnoniai, paltų audiniai, apmušalai, kai kurios odos ir vinilai.

Adatos, audinio pasirinkimas

Stori siūlai, kiliminiai siūlai. (Naudokite
didelius kojos slėgius - didelius skaičius.)

SVARBU: Adatos dydis turi tikti siūlui ir audiniui

ADATOS

PAAIŠKINIMAS

HAx1
15x1

Standartinės aštrios adatos. Dydžiai yra nuo mažų
iki didelių. 9 (65) - 18 (110)

Natūralūs audiniai - vilna, medvilnė, šilkas ir t.t.
Nerekomenduojama trikotažui.

15x1/705H
(SUK)

Pusiau rutulinė adata, nulenkiama. 9 (65) - 18 (110)

Natūralūs ir sintetiniai audiniai, poliesteriniai mišiniai. Mezgimas
- poliesteriai, blokiniai, trikotažiniai, viengubi ir dvigubi
megztiniai. Gali būti naudojamos vietoj 15 ¡l, siuvant visus
audinius.

Pilna rutulinė galva 9 (65) -18 (110)

Mezginiai, lycra, maudymosi kostiumėlių audiniai, elastanas.

Odos adatos. 12 (80) - 18 (110)

Oda, vinilas, apmušalai. (Išimkite mažesnę skylę nei standartinė
didelė adata.)

15x1/705H(SUK)
130 PCL

AUDINIO TIPAS

Pastaba:
1. Dvigubas adatas galima įsigyti naudingiesiems ir dekoratyviniams darbams.
2. Kai siuvama dvigubom adatoms, dygsnio plotis turi būti mažesnis kaip "3".
3.Europoje adatų dydžiai 65, 70, 80 ir t.t. Amerikoje ir Japonijoje adatų dydžiai 9, 11, 12 ir t.t.
4. Adatą keiskite dažnai (apytiksliai po vieno darbo) ir (arba) po pirmo siūlo nutraukimo ar praleistų dygsnių.
5. Kietiems ar stipriems audiniams naudokite pagrindą.
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LT Adatos įdėjimas
D

Dėmesio:
Prieš įdėdami arba išimdami adatą, išjunkite
maitinimo jungtuką ("O").

A

Adatą keiskite reguliariai, ypač jei atsiranda diliimo
požymių ir kyla problemų.

B

Įdėkite adatą, kaip pavaizduota toliau.
A. Atsukite adatos spaustuko varžtą įdėję naują adatą
užveržkite vėl.
B. Plokščią veleno pusė turi būti link nugaros.
C / D. Įdėkite adatą kuo aukščiau.
Adatos turi būti puikios būklės. (2)

C

1

B

A

C

Problemos, kurios gali atsirasti:
A. Sulinkusios adatos
B. Pažeistos vietos
C. Atšipusios adatos

2
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LT Priežiūra
Dėmesio:

Atjunkite mašiną nuo maitinimo šaltinio,
ištraukdami kištuką iš tinklo lizdo. Prieš valant
mašiną, ją visada reikia atjungti nuo maitinimo šaltinio.

Nuimkite adatos plokštelę:
Pasukite rankinį ratą, kol adata bus visiškai pakelta. Atidarykite
šarnyrinį priekinį dangtį ir varžtą atsukite atsuktuvu. (1)

1

Išvalykite siūlų teikėją
Išimkite šaudyklę. Naudokitės pridedamu šepečiu skirtu visos
mašinos valymui.(2)

2

Kablio valymas ir tepimas:
Išimkite šaudyklę . Priveržkite dvi kablio tvirtinimo rankenas (a) į
išorę. Nuimkite kablį (b) ir kablį (c) ir nuvalykite minkštu
skudurėliu. Tepkite taške (d) (1-2 lašus) su siuvimo mašinos
tepalu. Pasukite rankinį ratą, kol kablys bus kairėje. Pakeiskite
kablį ©. Pakeiskite kablys lenktynio pakėlimo dangtį ir
užfiksuokite dvi kablį laikančias rankenų. Įstatykite šaudyklę ir
pakeiskite dygsnio plokštelę.

d
e

c

Svarbu:
Audinių pūkai ir siūlai turi būti reguliariai šalinami. Jūsų aparatas
turi būti reguliariai aptarnaujamas vienoje iš mūsų paslaugų
agentūrų.

b
a
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LT

Problemų šalinimo vadovas

Problema
Virš utinio siūlo
nutrūkimas

Priežastis
1. Įrenginys naudojamas netinkamai.
2. Siūlo įtempimas per stiprus.
3. Siūlas per storas adatai.
4. Adata įdėta neteisingai.
5. Siūlas apsivyniojo aplink ritės strypą.
6. Adata yra pažeista.

Taisymas
1. Įverkite siūlus dar kartą.
2. Sumažinkite siūlo įtempimą (mažesnis skaičius).
3. Pasirinkite didesnę adatą.
4. Išimkite ir iš naujo įdėkite adatą (Plokščia puse atgal).
5. Nuimkite ritę ir vykite siūlą ant ritės.
6. Pakeiskite adatą.

Apatinio siūlo
nutrūkimas

1. Šaudyklė įdėta blogai.
2. Šaudyklė naudojama neteisingai.
3.Apatinio siūlo įtempimas per stiprus.

Praleisti dygsniai

1. Adata įdėta neteisingai.
2. Adata yra pažeista.
3. Naudojama netinkamo dydžio adata.
4. Pėdelė uždėta netinkamai.
1. Adata yra pažeista.
2. Adata įdėta neteisingai.
3. Adatos dydis neatitinka audinio storio.
4. Pasirinkta netinkama pėdelė.
1. Įrenginys naudojamas netinkamai.
2. Šaudyklė įdėta blogai.
3. Adatų / audinių / siūlų derinys yra neteisingas.
4. Neteisingas siūlų įtempimas.
1. Adata yra per stora audiniui.
2. Neteisingai nustatytas dygsnio ilgis.
3. Siūlas įtemptas per stipriai.
4. Audinio susiraukšlėjimas
1. Blogos kokybės siūlai
2. Šaudyklė įdėta blogai.
3. Išsitraukė audinys.

1. Nuimkite ir vėl įdėkite šaudyklę ir ištraukite siūlą. Siūlai turėtų
trauktis lengvai.
2. atikrinkite ir ritę ir šaudyklę.
3. Sumažinkite apatinio siūlo įtempimą kaip aprašyta.
1. Išimkite ir iš naujo įdėkite adatą (Plokščia puse atgal).
2. Įdėkite naują adatą.
3. Pasirinkite adatą, kurios dydis atitinka audinio storį.
4. Patikrinkite ir įdėkite teisingai.
1. Įdėkite naują adatą.
2. Įdėkite adatą teisingai (Plokščia puse atgal).
3. Adatos dydis turi atitikti audinio ir siūlo storį.
4. Pasirinkite tinkamą pėdelę.
1. Patikrinkite ar siūlai įverti teisingai.
2. Verkite siūlą kaip parodyta.
3. Adatos dydis turi atitikti audinio ir siūlo storį.
4. Pataisykite siūlo įtempimą.

Adatos lūžis

Laisvi dygsniai

Stringa siūlai arba
raukšlėjasi audinys

Ebaühtlased pisted,
ebaühtlane etteanne
Mašina veikia per
garsiai

Mašina užstrigo

1. Pasirinkite geresnę adatą.
2. Iš naujo nustatykite dygsnio ilgį.
3. Sumažinkite siūlo įtempimą.
4. Naudokite prilaikymą skirtą ploniems arba tvirtiems audiniams.
1. Pasirinkite geresnės kokybės audinį.
2. Išimkite šaudyklę, pataisykite ir įdėkite teisingai.
3. Neištraukite audinio siuvimo metu, leiskite mašinai jį paimti.

1. Mašiną reikia sutepti.
2. Ant kablio arba adatos plokštės prisirinko pūkų ar
tepalo.
3. Sutepimui buvo panaudotas netinkamas tepalas.
4. Pažeista adata
Siūlas užkliuvo už kablio.
Ritės strypas dešinėje.
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1. Sutepkite alyva, kaip nurodyta.
2. Išvalykite kilpiklį ir transporterį.
3. Naudokite tik aukštos kokybės mašininę alyvą.
4. Pakeiskite adatą.
Išimkite viršutinį siūlą ir šaudyklę. Ranka pasukite rankinį ratą
atgal ir į priekį irišimkite siūlų likučius. Sutepkite kaip
aprašyta.se asendisse.
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LT Elektrinius prietaisus išmeskite buitinės tecnikos surinkimo punktuose.

Susisiekite su savivaldybe, kad sužinotumėte kur tokie punktai yra.
Jei elektriniai prietaisai išmetami sąvartynuose, kenksmingos medžiagos gali
ištekėti į požeminį vandenį ir patekti į maisto grandinę, pakenkti aplinkai ir
žmonių sveikatai.

ELEKTROS CHARAKTERISTIKOS DUOMENYS
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VERITAS JANIS
100-240 V 50/60 Hz 70 W
II apsaugos klase
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